Projekt „Wspieranie przedsiębiorczości dla pomyślności rozwoju Ziemi Sierpeckiej”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Sierpc, 20.09.2012r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy zadania:
Przygotowanie do druku i druk materiałów promocyjnych - część II (zestaw - ulotka
promocyjna w języku polskim, rosyjskim i angielskim, kalendarz listkowy, kalendarz
plakatowy, jednostronny) - w projekcie „Wspieranie przedsiębiorczości dla pomyślności
rozwoju Ziemi Sierpeckiej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Szanowni Państwo,
W związku z realizowanym w/w projektem Gmina Miasto Sierpc zaprasza do składania ofert
na wykonanie ww zadania.
Zakres zadania:
1) wykonanie ulotki promocyjnej w języku polskim, rosyjskim i angielskim
a) skład komputerowy, opracowanie projektu graficznego, w tym utworzenie mapek:
Polski z zaznaczonym woj. mazowieckim, województwa mazowieckiego
z zaznaczonym powiatem sierpeckim oraz powiatu sierpeckiego z zaznaczonym
miastem: Sierpc oraz z gminami powiatu. Mapki będą zamieszczone w ulotce.
b) druk – pełen kolor
c) format - 1/3 A4x3
d) papier – 250g kreda
e) ulotka foliowana obustronnie
f) wykonanie tłumaczenia tekstu, który będzie zamieszczony w ulotce, z języka
polskiego na rosyjski i angielski
g) druk ulotki w języku polskim - 1000 szt.
h) druk ulotki w języku rosyjskim – 500 szt.
i) druk ulotki w języku angielskim – 500 szt.
j) przekazanie zamawiającemu plików, w wersjach elektronicznych do edycji,
w rozszerzeniu – CS2.
k) przekazanie zamawiającemu plików w wersji elektronicznej – pdf
l) pakowanie – po 50 szt.
2) wykonanie kalendarza listkowego na 2013 rok:
a) skład komputerowy, opracowanie projektu graficznego, zamieszczenie kalendarium
polskiego na 2013r. z zaznaczonymi świętami.
b) druk – pełen kolor
c) papier – 250g arktika
d) format – 6cm x 9cm
e) rogi zaokrąglone
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f)
g)
h)
i)

kalendarz foliowany po jednej stronie
druk – 2000 egz.
pakowanie – po 100 egz.
przekazanie zamawiającemu plików, w wersjach elektronicznych do edycji,
w rozszerzeniu – CS2.
j) przekazanie zamawiającemu plików w wersji elektronicznej – pdf
3) wykonanie plakatowego, jednostronnego kalendarza na 2013 rok
a) skład komputerowy, opracowanie projektu graficznego, zamieszczenie kalendarium
polskiego na 2013r. z zaznaczonymi świętami.
b) druk – pełen kolor
c) papier – 170g kreda błyszcząca
d) format – A2
e) listwy metalowe, srebrne z zawieszką
f) kalendarz foliowany po jednej stronie
g) druk – 1000 egz.
h) pakowanie – po 50 egz.
i) przekazanie zamawiającemu plików, w wersjach elektronicznych do edycji, w
rozszerzeniu – CS2.
j) przekazanie zamawiającemu plików w wersji elektronicznej – pdf
4) wykonawca usługi musi zamieścić w ulotce i na kalendarzach logotypy UE, Programu
Regionalnego Narodowa Strategia Spójności oraz Mazowsze. Serce Polski, zgodnie z
wytycznymi dla beneficjentów w zakresie działań informacyjno-promocyjnych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Miejsca zamieszczenia logotypów wskazuje Zamawiający.
5) dostarczenie powyższych materiałów określonych w pkt. 1 – 3 do siedziby
zamawiającego – Urząd Miejski w Sierpcu, ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc
Termin realizacji zamówienia i forma płatności:
- Termin realizacji zamówienia: 20 dni roboczych od dnia podpisania umowy przez strony.
- Forma płatności: przelewem, po wykonaniu usługi, w terminie 30 dni od dostarczenia
faktury do siedziby zamawiającego.
W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy posiadają niezbędną wiedzę i
doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobowym zdolnym do wykonania
zamówienia przedkładając oświadczenie, że w okresie od stycznia 2011 roku do 15.09.2012r.
wykonali:
1) min.5 zamówień po 500 szt. - ulotek promocyjnych o parametrach wskazanych w
niniejszym zapytaniu
2) min. 5 zamówień - kalendarzy listkowych o parametrach wskazanych w niniejszym
zapytaniu
3) min. 2 zamówienia - kalendarzy formatu nie mniejszego niż A2
Oferenci muszą podać nazwy firm dla których wykonywali powyższe usługi.
Wybrana zostanie oferta najbardziej korzystna pod względem całkowitej ceny brutto.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sierpcu, Wydział Promocji i
Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych, ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc,
e-mail: promocja@um.sierpc.pl, tel. (24) 275-86-49 lub (24) 275-86-59
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Pisemne oferty, na załączonym druku, należy składać w terminie
do dnia 28.09.2012 r. godz. 13:00
w Sekretariacie (pok. 12) Urzędu Miejskiego w Sierpcu, ul. Piastowska 11a
Kopertę należy zaopatrzyć w napis:
Przygotowanie do druku i druk materiałów promocyjnych - część II
(zestaw - ulotka promocyjna w języku polskim, rosyjskim i angielskim, kalendarz
listkowy na 2013r., kalendarz plakatowy, jednostronny na 2013r.) w ramach projektu
„Wspieranie przedsiębiorczości dla pomyślności rozwoju Ziemi Sierpeckiej”
Nie otwierać przed 28.09.2012 godz. 13:00.

Z-ca Burmistrza
(-)
Zbigniew Leszczyński

